KÖKET

FÖRÄTTER
STARTERS
Dagens ostron på is
Oysters of the day
35 kr/st 195 kr/6 st
Burrata med persika och hasselnötter
Burrata peach and hazelnuts
155 kr
Picklad pumpa med getost,
och svartkål
Pickled pumkin with goatcheese and kale
135 kr
Ankleverterrin med kvittenmarmelad,
äpple och foccacia
Foie gras with quince marmelade, apple and
foccacia
195 kr
Himlens räkmacka med rökt lax
och ägg
Shrimpsandwich with smoked salmon and
egg
165 kr
Råbiff med tillbehör
Steak tartar
165 kr
Musselsoppa med jordärtskocka och
persilje
Mussel soup with Jerusalem artichoke and
parsley
175 kr
Sikrom 40g med smörstekt toast,
potatischips, rödlök och creme fraiche
Bleakroe 40g with toast, potatocrisp, onion
and crème fraiche
235 kr
Serranoskinka med mandlar och oliver
Serrano ham with almonds and olives
195 kr
Lättsotad tonfisk med kronärtskocka och
bottarga
Lightly fried tuna with artichoke and bottarga
175 kr

KÖKET

VARMRÄTTER
MAIN
Bakad Spetskål och friterad bryssekål med soyavinägrett och vintertryffel
Cabbage and brussel sprouts with soy
vinaigrette and truffle
225 kr
Rostad blomkål med bearnaise,
grönsallad och pommes frites
Baked cauliflower with béarnaise, salad
and fries
225 kr

KLASSIKER
CLASSICS

Torskrygg med jordärtskocka och
hummersås
Cod with jerusalem artichoke and lobster
sauce325 kr

Stekta strömmingsflundror med
dillsmör och potatispuré
Fried herring with dill butter and potato
puré
175 kr

Bakad rödingfilé med bladspenat,
forellrom, vitvinsås och västerbotten
Baked char with spinache, troutroe and
västerbotten cheese
275 kr

Wallenbergare med ärtor, lingon,
potatispuré och brynt smör
Veal pattie with peas, lingonberries,
potato pure and browned butter
225 kr

Ankbröst med, morot, mandel och
apelsinsky
Duckbreast with orange, carrot and
almonds
325 kr

Oxbringa med smålök, puylinser
och tryffelsky
Brisket with onion, puy lentils and truffle
225 kr

Reninnanlår med rotselleri, svartkål,
lingonsky och potatisgratäng
Reindeer with celeriac, kale and lingonberries
365 kr

Entrecote med bearnaise, tomatsallad och pommes frites
Entrecote with béarnaise, tomato salad
and French fries
395 kr

KÖKET

DESSERTER
DESSERT
Crème brûlée
Crème brûlée
90 kr
Svartvinbärsbavaroise med persika,
citronglass och vit choklad
Black currant bavaroise with peach and
lemon ice cream120 kr
Apelsin och mandelkaka med blodapelsinsorbet och kolacréme
Orange and almond cake with blood
orange sorbet and caramel120 kr
Chokladmousse med brownie och
körsbär
Chocolate mousse with brownie and
cherries
90 kr
Romrussin glass
Rhum raisin ice cream
55 kr
Himlens utvalda ostar
Variation of cheese
155 kr
Chokladtryfflar
Chocolate truffles
45 kr

